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Kære medlemmer     december 2017 

Årets sidste nyhedsbrev fra Fredericia Lærerkreds, et nyhedsbrev hvor der vil blive gjort status i forhold til 
de sidste begivenheder i 2017, og så vil jeg forsøge at skue ind i 2018. Hvad venter os i det nye år?  

Over 100 medlemmer havde valgt at bruge en fredag og lørdag i november sammen på Gl. Avernæs på 
socialt samvær, orientering og debat omkring Fredericia Lærerkreds, foredrag om Høflighed med Thomas 
Skov og en politisk debat med de opstillede spidskandidater til KV 17. En politisk debat præget af velvilje i 
forhold til at prioritere folkeskolen i Fredericia i et samarbejde med lærerne. Tak for de gode spørgsmål, de 
gode fortællinger fra skolernes virkelighed. I har helt sikkert gjort indtryk på politikerne. Fantastisk dejligt 
med den store opbakning til vores arrangement. Tak for det.  

Kommunalvalget i Fredericia betød at Fredericia Lærerkreds fik et medlem i Byrådet. Tillykke til Susanne 
Bjerregaard Mørck og held og lykke med opgaven. Borgmesteren blev genvalgt, og i konstitueringen blev 
både formand og næstformand af Børne- Skoleudvalget også genvalgt, og jeg ser frem til at fortsætte 
samarbejdet. Prioriteringen af folkeskolen i Fredericia, som beskrevet i konstitueringen, er jeg helt enig i. 
Der er jo stadigvæk mange muligheder for at løfte vores fælles folkeskole. Kredsstyrelsen og jeg er klar til 
evalueringer, debatter, initiativer og økonomiske løft til gavn for eleverne i folkeskolen i Fredericia.  

Danmarks Lærerforening er i øjeblikket i fuld gang med at implementere en ny kommunikationsplatform 
beregnet til kommunikationen til og fra: DLF centralt - Fredericia Lærerkreds – Tillidsrepræsentanterne og 
Arbejdsmiljørepræsentanterne – alle vore medlemmer. Fra den 1. januar er vi i Fredericia Lærerkreds klar på 
platformen, derefter kommer TR og AMR med, og senere vil alle medlemmer være på platformen. Idéen 
med platformen er nemmere vidensdeling, bedre kommunikation og dermed en bedre opgaveløsning for 
DLF og dermed for medlemmerne. Nærmere information følger senere, og ja vi ved det: endnu et login. 

Overenskomstforhandlingerne er kommet tættere på, og både gamle og nye medier bliver af alle parter brugt 
i disse forhandlinger. Spin advarslen tændes voldsomt, når innovationsministeren sammen med Dansk 
Arbejdsgiverforening vælger at postulere en lønfest i det offentlige. Hvis der har været fest, så har vi i hvert 
fald ikke været inviteret - endsige deltaget. Det er dog vigtigt at vide, at den offentlige opinion altid er et 
vigtigt parameter i overenskomstforhandlinger. Sammenholdet i fagbevægelsen er i forhandlingerne meget 
stærkt, og det er jo rigtig glædeligt, at den samlede fagbevægelse bakker op om, at alle undervisere skal have 
en aftalt overenskomst - også på arbejdstiden. Den musketer-ed, som organisationerne har indgået, omkring 
vores arbejdstid, betalt spisepause, ligelønsprojektet og en frit valgs ramme er virkelig stærk. Den har 
allerede vist sin styrke ved, at de øvrige organisationer ikke indgår i forhandlinger, før undervisernes 
arbejdstid er genstand for reelle forhandlinger. Det er vigtigt, at vi står sammen og jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at takke de øvrige organisationer og deres medlemmer for opbakningen til vore 
arbejdstidsforhandlinger. Det er en opvisning i stor solidaritet. Det kan godt virke frustrerende og trættende 
igen at skulle have sine arbejdsforhold diskuteret i offentligheden, særligt når vi i Fredericia Kommune har 
arbejdsforhold på et lidt bedre niveau end i andre kommuner. Jeg vil dog minde om, at DLF lokalt, men i 
særdeleshed på landsplan har mange medlemmer, der arbejder under arbejdsforhold, som ikke fremmer eller 
tilgodeser den gode opgaveløsning. Følg med via medierne, via din TR, via DLF og ikke mindst - så vil vi i 
Fredericia Lærerkreds også orientere om, præge og følge forhandlingerne tæt.  

Fredericia Lærerkreds afholder generalforsamling fredag den 16.marts. Jeg håber at se så mange medlemmer 
som muligt. Husk, det er en valggeneralforsamling. Vi ses. 

Kære medlemmer, I og jeres kære ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


